Warszawa, 07 - 08 - 2019
Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Warszawie
WA.ZUZ.6.421.467.2019.MSK
OBWIESZCZENIE
Kodeks postę powania
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
ci skorzystania
źn. zm .) zawiadamiam, o możliwoś
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pó
powania i zapoznania się
łu w każ dym stadium postę
z uprawnienia strony dotyczącego czynnego udzia
łów
e wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materia
z zebranym materiałem dowodowym, a takż
, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, przed wydaniem
oraz zgłoszonych żąda ń
ców Osiedla Teklin w Otwocku, w imieniu i na rzecz
decyzji w sprawie z wniosku Stowarzyszenia Mieszka ń
ń
nomocnictwa Pani Małgorzata Smater, w sprawie udzielenia pozwole
którego działa na mocy udzielonego peł
dzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego
wodnoprawnych na wykonanie urzą
ą — odprowadzanie do urządzenia wodnego
na dz. nr ew. 19/4, obr. 61 w Otwocku oraz na usługę wodn
ących z drogi
(rowu bez nazwy na dz. nr ew. 19/26) ww. wylotem wód opadowych i roztopowych pochodz
dojazdowej zlokalizowanej na dz. nr ew. 19/4.
dzie Zlewni w Warszawie, przy ul. Elektronowej 2, 03-219 Warszawa,
Akta sprawy dostępne są w Zarzą
we wtorki i czwartki, w godzinach 10.00 — 12.00.
Kodeks
powania, stosownie do art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Zawiadomienie stron postę
łoszenia.
a się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego og
postę powania administracyjnego, uważ
Ogłoszenie nastąpiło dnia 14 sierpnia 2019 r.
terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag
Ponadto informuję, że po upływie ww.
ń czone
ępowanie administracyjne zastanie zako
i ewentualnych uzupełnie ń do akt sprawy, przedmiotowe post
onego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.
decyzją, wydan ą na podstawie złoż
ę powania administracyjnego
Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post
ć załatwiony
ż e przedmiotowy wniosek nie może zosta
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm .) zawiadamiam,
ść zachowania procedur wynikających
w terminie okreś lonym w art. 35 § 3 ww. ustawy z uwagi na konieczno
z Kodeksu postę powania administracyjnego.
Przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 20 wrze

ś nia 2019 r.

Pouczenie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
Kodeks postę powania administracyjnego
Stosownie do art. 37 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
U.
z
2018
r.
poz.
2268
z
późn. zm .) stronom służy
Prawo wodne (Dz.
z póź n. zm .) oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
du Gospodarki Wodnej w Warszawie za oś rednictwem
prawo do wniesienia ponaglenia do Dyrektora Regionalnego Zarzą
daj

Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie.

D

EKTOR

rsz
3-2
22 j

STĘ PCA DYREKTORA
Krzysztof Choć
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